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Indledning

Også andre hensyn handler om ligestilling i Danmark gennem halvan-

det hundrede år. Ligestilling er en variant af lighed, i familie med fri-

hed, menneskerettigheder og folkesuverænitet – ideer med dybe rød-

der i vestlig fi losofi , som fi k deres moderne form i en international 

demokratibevægelse fra slutningen af 1700-tallet. Danmark indførte 

som et af de sidste europæiske lande en konstitutionel styreform 

1848-49, og bogen, der udgives i 2 bind, følger med afsæt i overgan-

gen fra enevælde til folkestyre den ligestillingspolitiske udvikling op 

til i dag. 

Selv betragter jeg Også andre hensyn som afslutningen på en trilogi, 

hvor første del er Dansk Kvindebiografi sk Leksikon, som jeg var projekt-

leder for 1994-2000, den anden web-fortællingen Kvindekilder, som 

jeg var hovedforfatter til 2001-04. Genremæssigt vidt forskellige teg-

ner de tilsammen nye lange linjer i moderne dansk ligestillingshisto-

rie. I bakspejlet ser det ud som en masterplan, udført i tre klassiske 

discipliner: Nationalbiografi , kildesamling og monografi  – de to før-

ste forudsætninger for den sidste. Også andre hensyn kunne da heller 

ikke være skrevet uden den personalhistoriske forskning, Dansk 

Kvinde biografi sk Leksikon initierede, og de studier i politisk historie, der 

ligger bag Kvindekilder. Værkerne affødte hinanden ved spill over af em-

piriske data og teoretiske indsigter. Men faktisk begyndte det hele i 

1990 som et græsrodsprojekt uden institutionel forankring, inspire-

ret af 1970’ernes aktivistiske kvindeforskning. 

Det samlede projekt refl ekterer de sidste 20 års udvikling i teori 

og praksis på ligestillingsområdet. I udgangspunktet var ligestilling 

ensbetydende med kvindesag, ligestillingspolitik handlede om dis-

krimination af kvinder, feministisk forskning var kvindeforskning 

baseret på den store teori om kvindeundertrykkelse i mandssam-

fundet. Undervejs blev dagsordenen udvidet. Først med mænd, så 

kvindeforskning blev kønsforskning og teorien om det universelle 

patriarkat erstattet af teorier om genus- eller kønsmagtsystemer, der 

skifter med tid og sted. Siden med etniske minoritetsgrupper, så vi 
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8   også andre hensyn

i dag taler om kønsligestilling versus etnisk ligestilling og ser sociale 

hierarkier som et samspil af køn, race, klasse med fl ere forskelssæt-

tende kategorier – en betragtning, der vinder stadig større viden-

skabeligt indpas under betegnelsen intersektionalitet.1 

Dansk Kvindebiografi sk Leksikon er det hidtil største nationale 

kvinde historieprojekt med bidrag fra omkring 250 forfattere fra 

forskellige fagområder. Det blev baseret på den første systematiske 

undersøgelse af, hvad der var skrevet om dansk kvindehistorie, hvem 

der havde skrevet det, og hvilket teoretisk grundlag det var skrevet 

på. Og det genererede en omfattende ny forskning, hvis resultater 

førte til en løbende udvidelse af redaktionens forståelsesrammer. Ved 

vejs ende sad vi inde med et overskud af viden og indsigter, der først 

kunne afprøves i Kvindekilder og foldes ud i nærværende værk. Som en 

læservejledning skal jeg her gøre rede for de vigtigste af de teoretiske 

og empiriske snubletråde og aha-oplevelser, der har styret processen. 

Jeg tager afsæt i to kvinder, hvis historier har inspireret og udfordret 

mig fra først til sidst. 

Helga Larsen  og nationalbiografi en 

Ideen til Dansk Kvindebiografi sk Leksikon opstod ved kvindevalgrets-

jubilæet i 1990. Som bekendt indførte 1915-grundloven kvindevalgret 

– 66 år efter Danmarks første grundlov i 1849 havde indført folke styre 

med, hvad man da kaldte ’almindelig valgret’ – så den 5. juni 1915 

stod i kvindernes tegn. Siden gled grundlovsfejringerne over i deres 

gamle gænge. Kvindevalgretsjubilæer blev et internt kvindesagligt 

anliggende.2 Men 75 år og en ny stor kvindepolitisk mobilisering se-

nere blev kvindevalgretten og 1915-grundloven igen fejret på natio-

nalt plan. På vegne af kvinfo, der efter en lang periode på forsøgs-

basis var blevet institutionaliseret som nationalt informa tionscenter, 

stod jeg for en udstilling med karikaturtegninger af kvindelige poli-

tikere. Bl.a. Helga Larsen  (1884-1947), hvis cv vi selv måtte stykke 

sammen, da det overraskende viste sig, at hun ikke var biograferet 

i Dansk biografi sk leksikon – standardværket over personer, der har 

»ydet en væsentlig indsats for dansk samfundsliv og kultur«.3 

Helga Larsen  voksede op i et politisk bevidst københavnsk arbej-

derhjem i den periode, hvor organiseringen af kvinder og kampen 

for ligestilling tog fart. Selv trådte hun frem i forreste række 1908, da 

hun som 22-årig blev formand for de kvindelige bryggeriarbejderes 

fagforening. Samme år indførte en ny kommunal valglov lige og 
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almindelig valgret, året efter debuterede kvinder som vælgere og 

kandidater. Men valgretsalderen var 25 år, så den nybagte bryggeri-

arbejderformand måtte sætte sine politiske ambitioner på standby 

indtil det næste kommunalvalg i 1913, hvor hun blev socialdemokra-

tisk medlem af Borgerrepræsentationen. Da kvindevalgretten blev 

udvidet til Rigsdagen, var hun en oplagt spidskandidat for Social-

demokratiet, og hun kom i 1918 i Folketinget som partiets første og 

gennem 18 år eneste kvindelige folketingsmedlem. Datter af en ugift 

mor og selv eneforælder efter en skilsmisse engagerede hun sig stærkt 

i opbygningen af velfærdssamfundet. Da hun i 1937 forlod Christi-

ansborg, var det for at koncentrere sig om socialpolitisk arbejde i 

Københavns Kommune, hvor hun bl.a. var forstander for husvilde-

forsorgen. Hun sluttede sin karriere som rådmand 1944-46. 

 Dansk biografi sk leksikon blev sat i verden i 1887 som led i opbyg-

ningen af den moderne danske nationalstat. Værket skulle styrke den 

nationale identitet ved at stille forskningsbaserede oplysninger 

om den danske elite til rådighed for forskning og folkeoplysning, 

ligesom det var et vigtigt led i den professionalisering af historie-

faget, der kendetegner perioden. Siden opdateret to gange – 1933-44 

og 1979-84 – indeholder det over 20.000 biografi er. Men altså ikke 

Helga Larsens .4 At den tidlige arbejderbevægelses få kvindelige 

stjerner ikke selvfølgeligt hørte hjemme i nationalbiografi en, affød-

te ideen om en opdatering i form af supplementsbind med kvinder. 

Og det blev et kors for tanken. Ganske vist havde feministisk fag-

kritik i 1990 dokumenteret mandlige mainstreamhistorikeres køns-

blindhed og usynliggørelse af kvinder godt og grundigt. Men som 

politiker var Helga Larsen trådt ud på den vel stærkest belyste scene 

i det offent lige liv. Kilder til Folketingets og de politiske partiers 

virksomhed har fra første færd haft høj prioritet på historiefagets 

pensumliste. Hendes karriere var udfoldet, inden den anden udgave 

af Dansk biografi sk leksikon udkom, kvindeforskningen tilmed etable-

ret på et krav om synliggørelse af kvinder forud for den tredje. Hun 

måtte være fravalgt, ikke overset. Hvorfor havde redaktioner i to om-

gange og så sent som i 1980’erne vurderet, at hun ikke opfyldte de 

nationalbiografi ske optagelseskriterier, når det få år senere forekom 

indlysende, at hun nærmest overopfyldte dem? At et fåtal af de bio-

graferede mænd havde fl yttet hegnspælene så langt som hun? Som 

et af de første kvindelige folketingsmedlemmer repræsenterede hun 

langt mere end sin valgkreds og sit parti. Hun inkarnerede drømmen 

om et samfund uden kønsdiskrimination, ligesom de første social-
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